
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 
APLICADA DO PARADIGMA – CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO 
COMPORTAMENTO. SÃO PAULO, 18 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Nos dias dezessete e dezoito do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, 
reunidos telerremotamente pelo Paradigma – Centro de Ciências e Tecnologia 
do Comportamento, reuniu-se a Comissão de Bolsas do Programa de Mestrado 
Profissional em Análise do Comportamento Aplicada, sob a Presidência do 
Profo Dr. Candido V. B. B. Pessôa (Vice-Coordenador do referido Programa) e 
a presença dos seguintes membros: Profa Dra. Roberta Kovac (Coordenadora 
Acadêmica do Centro Paradigma), Profa. Dra. Ariene Coelho (Representante 
Docente), Renata Machado Santarem e Filipe Barbosa Teixeira 
(Representantes Discentes) e Domênica Faria (Representante do GT-DH do 
Paradigma). Para a concessão das Bolsas da Modalidade Bolsa de Mestrado 
Profissional, foram considerados os critérios declarados no Edital de Seleção 
para a Turma de 2021 do Programa de Mestrado Profissional em Análise do 
Comportamento Aplicada publicado no sitio www.mestradoparadigma.org  em 
cinco de outubro do ano de dois mil e vinte. Computada a somatória total dos 
pontos obtidos de acordo com os critérios apresentados na Tabela de 
Atividades e Produções Técnico Científicas e de Inserção Social (Anexos I e II 
do Regulamento para concessão de bolsas do Mestrado) e considerados os 
critérios da política de Ações Afirmativas especificados no Artigo 9o do 
Regulamento para Bolsas do Paradigma, a Comissão divulga a lista única de 
candidatos aprovados: foi contemplada com bolsa de gratuidade total o aluno 
Raul Vaz Manzione. Foram contemplados com bolsas de gratuidade parcial os 
alunos Bárbara Araújo Novais, Bárbara Moreno Araújo, Cibele Pacheco 
Gomide, Deborah Amanda Lima Rossetti, Juliana Pineda Fungaro, Nadja 
Cristina de Freitas, Natasha Hayamisu Fernandes e Thalita Santos Lima. Caso 
não haja interesse dos candidatos contemplados em usufruir a bolsa, a 
distribuição seguirá a ordem de classificação obtida no processo seletivo: (1) 
Luisa Medina Fermino Carlos, (2) Gabriela Leite Teixeira e (3) Caroline Ferreira 
Silva. A Comissão esclarece que (1) o aluno que, alcançando a classificação 
que lhe garante a obtenção da bolsa, recusá-la, será excluído da lista; (2) as 
referidas bolsas terão duração de 12 meses; (3) os candidatos contemplados 
por um período de 12 meses poderão concorrer a mais 12 meses de bolsa na 
seleção seguinte desde que não ultrapassem o tempo regulamentar de vinte e 
quatro meses para a conclusão do Mestrado Profissional; (4) candidatos que 
não obtiveram bolsa neste processo seletivo serão aptos a concorrer na 
próxima seleção. Nada mais havendo a tratar, às onze horas do dia dezoito de 
dezembro de 2020 encerrou-se a reunião da qual eu, Roberta Kovac, lavrei a 
presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os 
presentes. São Paulo, dezoito de dezembro de 2020.  
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